
Összefoglaló beszámoló a 2097 Csoport Egyesület 2019. évi munkájáról  

2019-ben az egyesületünk az alábbi fő tevékenységeket végezte:  

Jövőkép alkotás: műhelymunka: A korábbi képviselőtestület esetlegesnek átgondolatlannak tűnő 

település fejlesztési koncepciói alternatívájaként külső szakértő moderálásával elindítottunk egy 5 

alkalommal a helyi iskolában rendezett fél-fél napos közös műhelymunkát, aminek 

eredményeképpen kialakult a résztvevő 50-60 fő konszenzusát bíró jövőkép. Ennek pillérei a 

politikamentesség, a helyi környezet és hagyományok, természet megóvása, a helyi gazdaság és 

szelíd turizmus fejlesztése lettek. Ez egy jó alkalom volt, hogy a helyi lakosok egymás gondolatait 

megismerve vitatkozzanak a helyes jövőképünkről.    

Közösség- Szervezés – Vezetés program: A külső támogatású projektet egy agilis helyi fiatal, Bihaly 

Áron vitte. Az eredménye a sok, de szétszórt, és egymással kapcsolatot alig tartó helyi közösségek 

feltérképezése, kapcsolatteremtés, kommunikáció kialakítása, programok szervezése volt. 

Legfontosabb eredménye az önkormányzati választásokra készülve a helyi jelöltek bemutatkozásának 

szervezése, és a mintegy 200 érdeklődőt vonzó polgármesteri vita szervezése, lebonyolítása lettek. 

Ilyen jellegű építő folyamat nem zajlott az elmúlt 30 évben. 

Zsákfalvi riporter újság elindítása: a helyi életről, közösségekről, hagyományokról, problémákról 

szóló havi kiadású ingyenes színes lap a 2097.hu honlap nyomtatott változataként indult el, és 

nagyon sok önkéntes munkájával egy igényes, színvonalas helyi lap lett belőle. Olyan, ami 9 

alkalommal jelent meg, és önkéntes terjesztésben, ingyenes lapként minden háztartásba eljutott. 

Színes, nem politikai tartalmai a helyiek kölcsönös megismerését, elfogadását szolgálja.  

Jazz Fest: Ezt a fesztivált 2019-ben 2. alkalommal rendeztük meg. A helyi szervezésű 1 napos 

jazzfesztivál külső fellépőkkel, helyi vendéglátással mintegy 400 főleg helyi vendéget vonzott, és 

lehetőséget biztosított a helyiek ismerkedésére, szabadidejük hasznos eltöltésére. A fesztivál a helyi 

Mandelbrot pékség udvarában került megrendezésre, 06.01-én, és az Adventi vásár mellett az egyik 

legnagyobb helyi rendezvény lett. 

Faültetés: A Kálvária a település egy ikonikus pontja a falu fölött. Egy korábban létezett, de 

időközben teljesen benőtt utat kimértünk és kitakarítottuk, majd szegélyfákkal beültettük, mulcssal 

beszórtuk a 2018 évi fasor ültetés folytatásaként. A földmunka kivételével a tisztítás, ültetés mintegy 

50-60 önkéntes munkájával történt, amit közös főzés és estebéddel zártunk le.  

Pataktisztítás: 2019-ben is volt egy klasszikus pataktisztító akciónk, ahol önkéntesek részvételével a 

falun átfolyó patak egy részét tisztítottuk meg a lerakódott, felhalmozódott szeméttől.  

Az Egyesület jelöltjeinek támogatása a helyi önkormányzati választáson: Az Egyesületünk független 

polgármester jelöltet és képviselőtestületi jelölteket támogatott a 2019. évi helyi önkormányzati 

választáson. Itt 3 helyi szervezet egyenként is teljes jelölti gárdát támogatott, de a jelöltjeink teljes 

sikert arattak a korábban kidolgozott Jövőkép program és a 2018-2019-ben elvégzett közösségi 

munkák hitelességével. A 2097 egyesület azonban nem politikai szervezet, ezt újra és újra 

hangsúlyozzuk, hiszen tagjainkat a közös helyi aktivitások és a település szeretete fogja össze.    

Taglétszám és szervezet: Az egyesület taglétszáma 2019-ben nőtt, és a 2019 novemberében 

megtartott közgyűlésen új elnökségi tagok megválasztására került sor. A gazdálkodásunk 

kiegyensúlyozott volt, a 2019 évi tevékenységeink anyagi ráfordításait támogatások és adományok 

fedezték.  

 

     


